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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИТИКА ЗЛОЧИННИХ СПІЛЬНОТ 
І ЗЛОЧИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Анотація. У статті підкреслено, що створення, керів-
ництво злочинною спільнотою чи злочинною організа-
цією, а також участь є проявом діяльності чи бездіяльності 
об’єднання осіб. Аргументовано, що оскільки ієрархічна 
структурованість, мінімальна чисельність, попередня 
зорганізованість, наявність спільної мети злочинного 
об’єднання та вчинення в його складі кримінальних пра-
вопорушень є нормативними (обов’язковими) ознаками 
злочинних організацій і злочинних спільнот, то в криміна-
лістичному аспекті інтерес представляють якісно-кількісні 
характеристики таких злочинних угруповань і їх вплив 
на особистісні властивості окремих учасників злочинних 
організацій і злочинних спільнот. Іншими словами, необ-
хідно з’ясовувати типові ознаки особи злочинця залежно 
від рівня організованої злочинної діяльності.  Наголошено, 
що у випадку характеристики особи злочинця, яка вчиняє 
кримінальне правопорушення, передбачене ст. 255 КК 
України, важливо виокремлювати ознаки, які характеризу-
ють, по-перше, злочинну спільноту чи злочинну організа-
цію як «колективного» суб’єкта вчинення кримінального 
правопорушення, й, по-друге, учасника злочинного об’єд-
нання як «індивідуального» суб’єкта протиправної діяль-
ності. Встановлено, що криміналістична характеристика 
злочинного об’єднання включає в себе кримінально-пра-
вові ознаки, які визначають вказане угруповання як зло-
чинну спільноту чи злочинну організацію, та ознаки, які 
визначають їх устрій і спрямованість. Виокремлено й оха-
рактеризовано типові ознаки злочинних спільнот і зло-
чинних організацій. Встановлено, що ієрархія злочинної 
спільноти чи злочинної організації представлена декіль-
кома рівнями, кожному з яких притаманна певна типологія 
злочинця. Тобто злочинні спільноти та злочинні організації 
характеризуються внутрішньою структурою, згідно з якою 
кожному її учаснику відводиться роль залежно від його 
місця в ієрархії злочинного угруповання. Тому учасники 
організованих злочинних груп характеризуються високим 
кримінальним професіоналізмом, вузькою спеціалізацією.
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теристика, злочинне об’єднання, злочинне угруповання, 
механізм кримінального правопорушення.

Постановка проблеми. Формуючи криміналістичну харак-
теристику створення, керівництва злочинною спільнотою чи 
злочинною організацією, а також участі у ній, важливо з’ясу-
вати ознаки, які характеризують злочинну спільноту/органі-
зацію, адже, як указує Г.А. Матусовський, «характеристика 
самої організації, членів такої групи відноситься до найважли-
віших елементів криміналістичної характеристики» [1, с. 362]. 
У зв’язку з цим особливо актуальним є питання про визначення 
та висвітлення ознак, які характеризують злочинні спільноти 
та злочинні організації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Криміналіс-
тична характеристика кримінальних правопорушень узагалі 
та злочинних об’єднань зокрема досліджували в своїх працях 
такі вчені, як: В.М. Биков, М.Г. Богуславський, В.С. Буркаль, 
О.Ю. Бусол, В.М. Варцаба, А.А. Вознюк, С.С. Єпішин, І.І. Іван-
чишин, А.І. Кисько, А.І. Коннов, Г.А. Матусовський, Б.В. Рома-
нюк, А.В. Хірсін та інші. Проте значна кількість питань 
залишається невирішеною. Зокрема, відсутні напрацювання 
з криміналістичного аналізу створення, керівництва злочин-
ною спільнотою або злочинною організацією, а також участі 
у ній та формування відповідної криміналістичної характери-
стики; не виокремлено типові ознаки злочинної спільноти чи 
злочинної організації як «колективного» суб’єкта вчинення 
кримінального правопорушення, передбаченого ст. 255 КК 
України. Тому в цій статті ставимо перед собою наступне нау-
кове завдання – виокремити і визначити типові ознаки, які 
характеризують злочинні спільноти та злочинні організації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Криміна-
лістична характеристика злочинного об’єднання включає 
в себе кримінально-правові ознаки, які визначають вказане 
угруповання як злочинну спільноту чи злочинну організацію, 
та ознаки, які визначають їх устрій і спрямованість. Подібної 
позиції дотримується велика кількість учених-криміналіс-
тів. Зокрема, В.М. Биков, М.Г. Богуславський, С.С. Єпішин, 
І.І. Іванчишин, А.І. Коннов й інші пропонують виокремлю-
вати основні (обов’язкові) та додаткові (факультативні) ознаки 
організованих злочинних угруповань. Як відзначає В.М. Биков, 
основні ознаки організованих груп визначені в законі та поля-
гають в їх стійкості, розподілі функцій її учасників, спрямова-
ності на досягнення єдиного плану (цілі). Додаткові ж ознаки 
включають в себе: складні заходи щодо підготовки до вчинення 
злочинів; розподіл злочинних ролей; створення психологічної 
структури; наявність лідера групи та організатора конкретних 
злочинів; підтримання жорсткої дисципліни; створення спеці-
ального грошового фонду («общака»); наявність єдиної цінніс-
но-нормативної орієнтації злочинців; використання складних 
способів учинення злочинів; розподіл злочинних доходів від-
повідно до становища особи в структурі організованої групи [2, 
с. 5–6]. Також до факультативних ознак злочинних угруповань 
окремі науковці пропонують відносити постійність складу 
групи; кругову поруку; наявність заходів захисту від викриття 
та для протидії розслідуванню, в тому числі з використанням 
корумпованих зв’язків; базування ієрархії всередині угрупо-
вання з урахуванням дискретності кримінальної відповідаль-
ності між його членами; плановий і конспіративний характер 
злочинної діяльності; висока технічна оснащеність [3, с. 85; 4, 
с. 254; 5, с. 22; 6, с. 173–174]. З наведеного помітно, що додат-
кові ознаки деталізують основні та в повній мірі відображають 
характер їх упорядкування й функціонування.
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А.І. Кисько також пропонує здійснювати поділ ознак орга-
нізованості злочинної групи на дві групи – основні та факуль-
тативні. До першої групи вчений відносить структурованість 
організованої групи (характер розподілу ролей і завдань); 
кількісний склад; стабільність складу; усвідомлення спі-
вучасниками членства й участі в злочинній діяльності групи; 
загальновідомий (принаймні в загальних рисах) план вчинення 
злочинів; єдність і спільність мети (водночас мотиви участі 
в конкретних злочинах можуть бути різні); ступінь пристосо-
ваності до вчинення злочинів (наявність фінансових ресурсів, 
технічних засобів), а до другої групи – ознаки, які здебільшого 
розкривають та доповнюють основні [7, с. 7].

Кримінально-правові ознаки злочинної організації та зло-
чинної спільноти визначені в ч. 4 ст. 28 і ч. 4 ст. 255 КК Укра-
їни. Зокрема, в кримінальному законодавстві зазначається, 
що злочинною організацією є стійке ієрархічне об’єднанням 
декількох осіб (п’ять і більше), члени якого або структурні 
частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для 
спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких 
або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або 
керівництва чи координації кримінально протиправної діяль-
ності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої 
злочинної організації, так і інших кримінально протиправних 
груп; а злочинною спільнотою – об’єднання двох чи більше 
злочинних організацій [8].

Так як ієрархічна структурованість, мінімальна чисель-
ність, попередня зорганізованість, наявність спільної мети зло-
чинного об’єднання та вчинення в його складі кримінальних 
правопорушень є нормативними (обов’язковими) ознаками 
злочинних організацій і злочинних спільнот, то в криміналіс-
тичному аспекті інтерес представляють якісно-кількісні харак-
теристики таких злочинних угруповань і їх вплив на особи-
стісні властивості окремих учасників злочинних організацій 
і злочинних спільнот. Іншими словами, необхідно з’ясовувати 
типові ознаки особи злочинця залежно від рівня організованої 
злочинної діяльності. Як приклад, А.В. Хірсін в характеристиці 
корисливо-насильницької організованої злочинної діяльності 
виокремлює наступні інформаційні блоки: 1) технологічний, 
характеризує об’єктно-цільову спрямованість такої діяльності, 
особливості процесу її здійснення; 2) структурно-організацій-
ний, описує злочинне угруповання з метою аналізу його органі-
заційно-структурної побудови, функціонального розподілення 
ролей між членами, методи управління тощо; 3) особистіс-
них елементів, включає інформацію про якісно-психологічні 
риси членів злочинної групи і побічних учасників злочинної 
діяльності, психологічну атмосферу всередині самого угрупо-
вання [9]. З наведеного помітно, що спрямованість діяльності 
злочинного об’єднання напряму впливає на способи її реаліза-
ції, а також ієрархічну побудову самого угруповання та вибір 
його членів з урахуванням їх особистісних якостей і вузької 
«спеціалізації».

Злочинні організації та злочинні спільноти, будучи різно-
видом організованих злочинних угруповань, як вдало зазначає 
І.І. Іванчишин, є досить багатоаспектним негативним соці-
альним явищем, однією з типових ознак яких є їх стійкість 
з функціонально-ієрархічною структурою побудови [6, с. 172]. 
Подібної позиції дотримується й В.М. Варцаба, вказуючи, що 
злочинне угруповання є особливим суб’єктом групової злочин-
ної діяльності, який відрізняється стійкістю, відновлюваністю, 

взаємодією учасників, ієрархічністю структури й ін. [10, с. 7]. 
Більше того, науковці вказують, що організоване злочинне 
угруповання є первинною ланкою, невід’ємним структурним 
елементом організованої злочинності, фундаментом її подаль-
шого розвитку та змін, якій притаманні, передусім, високий 
рівень психологічного розвитку, згуртованості й стійкості; 
тривалість діяльності; наявність певної спеціалізації; встанов-
лення злочинних норм і правил поведінки; наявність лідера 
з владними повноваженнями; корислива спрямованість діяль-
ності; наявність системи вербування нових членів злочинного 
угруповання; використання корумпованих зв’язків в органах 
влади й управління та правоохоронних органах; тощо [6, с. 172; 
11, с, 111–112; 10, с. 7].

Дещо подібний перелік ознак, якими характеризуються 
злочинні об’єднання, наводить В.С. Буркаль. Науковець, 
висвітлюючи питання протидії транснаціональній організова-
ній злочинності у сфері економіки, зазначає, що транснаціо-
нальним організованим злочинним угрупованням економічної 
спрямованості, як і будь-яким злочинним формуванням, прита-
манні ознаки, які визначають їх організованість, стійкість і зло-
чинну спрямованість. Зокрема, серед таких ознак науковець 
пропонує виокремлювати «наявність одноособового лідера 
або колегіального органу керівництва, при якому управління 
здійснюється групою осіб (радою); ієрархічність та розподіл 
ролей учасників за функціональною ознакою, поділ угрупо-
вання на складові групи, наявність «охоронців», «контролерів» 
тощо; наявність матеріальної бази, що виявляється у створенні 
спільних грошових фондів; наявність офіційно зареєстрованих 
підприємств, акціонерних товариств, громадських організацій, 
фондів та інших структур, під прикриттям яких діють злочинці; 
високий рівень технічного забезпечення та кримінальний про-
фесіоналізм учасників; налагоджені контакти з кримінальними 
угрупованнями інших держав; наявність корумпованих зв’язків 
в органах державної влади та місцевого самоврядування, судо-
вій та правоохоронній системах як України, так і інших країн, 
на які поширюється їхня злочинна діяльність; створення сис-
теми захисту від соціального та правового контролю, конспіра-
ція, розвідувальна та контррозвідувальна діяльність [12].

З вищенаведеного помітно, що злочинні об’єднання, як то 
злочинні організації чи злочинні спільноти, є організованими, 
що виражається в чіткій ієрархічній структурі з розподілом 
функціональних обов’язків між їх учасниками залежно від ролі 
(місця в ієрархії злочинного формування) кожного з них. При 
цьому вказані угруповання формуються й функціонують для 
вчинення кримінальних правопорушень, а значить всі учас-
ники злочинної організації чи злочинної спільноти переслі-
дують спільну мету, яка вироблена й «затверджена» керівниц-
твом такого об’єднання. Проте єдність і спільність діяльності 
злочинної спільноти чи злочинної організації забезпечуються 
закріпленням і суворим, неухильним дотримання встановле-
них правил поведінки. Іншими мовами, всі учасники злочин-
ного об’єднання повинні бути дисциплінованими та не пору-
шувати усталених норм поведінки, щоб не допускати свавілля 
й порушення ієрархії. Це, в свою чергу, можливо в тому разі, 
якщо учасники злочинного об’єднання в переважній більшості 
є постійними, розуміють свої задачі, систему «покарань–заохо-
чень» і зацікавлені в невикритті злочинної спільноти чи зло-
чинної організації. Зокрема, 87,8% злочинних об’єднань нара-
ховує в своєму складі до 10 осіб, а 12,2% – від 11 до 20 осіб. 
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При цьому тільки 2,44% злочинних організацій/спільнот здій-
снюють злочинну діяльність за участю неповнолітніх, а також 
2,44% злочинних об’єднань було сформовано на етнічній 
основі. 

Проте в злочинному середовищі постійно ведуться «бойові 
дії» за перерозподіл сфер і територій свого впливу як серед 
членів злочинного формування всередині, так між різними зло-
чинними угрупованнями. У зв’язку з цим тривалість існування 
та функціонування багатьох злочинних спільнот і злочинних 
організацій є незначною, тобто найбільша їх частка припадає 
на короткі періоди, а саме 56,1% таких злочинних утворень 
існували та здійснювали свою протиправну діяльність у період 
не більше 1 року, 23,17% – не більше 2 років, в той час як най-
менша частка припадає на період від 3 до 6 років і становить 
3,66%. Це пояснюється тим, що вони або переформовуються, 
або ліквідуються. 

Окрім вищезазначених ознак злочинних об’єднань, варто 
відзначити й те, що злочинні організації та злочинні спільноти 
все більше прагнуть розширити сферу свого впливу, у зв’язку 
з чим активно налагоджуються зв’язки зі злочинними об’єд-
наннями інших регіонів, у тому числі інших держав. Тому, як 
правильно відзначають О.Ю. Бусол і Б.В. Романюк, організо-
вана злочинність стала глобальною проблемою [13, с. 78]. Це 
пояснюється тим, що «глобальний ринок не має меж, що при-
зводить до неконтрольованого руху грошей. Електронні фінан-
сові транзакції, Інтернет, супутниковий зв’язок, що забезпечує 
якість життя, – всі ці технології злочинні співтовариства вико-
ристовують у своїй діяльності» [14; 13, с. 79]. На це вказує й те, 
що 32,93% злочинних організацій чи злочинних спільнот вико-
ристовують в своїй протиправній діяльності міжрегіональні 
зв’язки, а 1,22% –транснаціональні зв’язки.

Ще не менш важливою ознакою злочинних організацій 
чи злочинних спільнот є те, що вони створюються та функці-
онують із використанням виробленого механізму захисту від 
викриття, тобто за «підтримки» наявних корумпованих зв’яз-
ків. При цьому такі зв’язки все частіше складаються з «полі-
тичних фігур, які зловживають довірою» [13, с. 80]. З цією 
метою значна частка злочинних організацій чи злочинних 
спільнот, а саме 17,07%, активно налагоджує та використовує 
в своїй діяльності корумповані зв’язки, у тому числі в органах 
влади й управління.

Також однією з обов’язкових ознак злочинної спільноти чи 
злочинної організації є її стійкість. Указана властивість безпосе-
редньо залежить від такої риси як групова згуртованість органі-
зованого злочинного об’єднання, яка, в свою чергу, проявляється 
в тривалості функціонування злочинного об’єднання, стабіль-
ності його складу, наявності злочинних зв’язків між членами 
групи. При цьому високо згуртовані групи є стабільнішими, 
у них нижче змінюваність складу. В цілому природу групової 
згуртованості розглядають як емоційне явище, адже чим більша 
кількість членів групи подобається один одному, тим привабли-
вішою є група в цілому. Також вона розуміється як результат 
згоди, подібності цінностей і поглядів, оскільки людина прагне 
до людей й до груп, з установками та позиціями яких вона солі-
дарна. Не менш важливу роль у згуртованості організованого 
злочинного об’єднання відіграє й мотиваційний фактор, так як 
кожен член злочинної спільноти чи злочинної організації прагне 
задовольнити основні потреби, які є спільними для всіх учасни-
ків злочинного угруповання [15, с. 151–152].

Так, щодо осіб, які є членами злочинних організацій чи 
злочинних спільнот і вчиняють в їх складі протиправні діяння, 
то тільки 0,34% із них були неповнолітніми, 2,05% – об’єдна-
лися в злочинне утворення на етнічній основі. З приводу три-
валості членства осіб у складі названих злочинних угруповань, 
то 39,41% з них входило до їх складу й вчиняло кримінальні 
правопорушення упродовж періоду до 1 року, 19,25% – до 
2 років, 21,18% – від 2 до 3 років, 20,05% – від 3 до 6 років, 
0,11% – більше 6 років. При цьому 13,78% осіб були учасниками 
злочинних організацій і злочинних спільнот з корупційними 
зв’язками, у тому числі 8,09% – в органах влади й управління; 
36,45% – з міжрегіональними зв’язками, 5,47% – з транснаціо-
нальними зв’язками.

На важливість з’ясування якісного складу злочинного 
об’єднання вказує й А.А. Вознюк, який характеризує його 
з точки зору розподілу функцій та ролей, що обумовлюють 
поділ співучасників з одного боку на виконавців, організаторів, 
підбурювачів та пособників, а з другого на організаторів (керів-
ників) злочинної організації, керівників її структурних частин 
та рядових учасників. Відтак, на думку вченого, залежно від 
ієрархічного рівня учасників злочинної організації можна 
поділити на: керівників об’єднання; керівників структурних 
частин; рядових учасників об’єднання. Окрім того, науковець 
пропонує склад учасників злочинної організації ділити й на 
постійний (особи, які беруть участь в усіх або більшості злочи-
нів, учинених об’єднанням) і перемінний (особи, яких залуча-
ють до окремих злочинів, учинених об’єднанням) [16, с. 260].

М.П. Яблоков також указує на існування в структурі 
злочинного об’єднання таких організаційно-управлінських 
особливостей як існування декількох рівнів учасників: ниж-
ній, який представлений виконавцями; середній – членами, 
що здійснюють організаційно-контрольні, посередницькі 
функції, а також функції із забезпечення безпеки; верхній – 
керівними, управлінськими ланками. При цьому особливості 
структури кожної організованого злочинного угруповання, 
тип управління та розподілу функціональних обов’язків між 
членами, насамперед, визначається базовим спрямуванням 
його злочинної діяльності, а також поставленими перед ним 
злочинними завданнями й територіальною сферою злочин-
ного бізнесу [17, с. 700].

Виходячи з вищенаведеного, помітно, що ієрархія злочин-
ної спільноти чи злочинної організації представлена декількома 
рівнями, кожному з яких притаманна певна типологія злочинця. 
Тобто злочинні спільноти та злочинні організації характеризу-
ються внутрішньою структурою, згідно з якою кожному її учас-
нику відводиться роль залежно від його місця в ієрархії зло-
чинного угруповання. Тому учасники організованих злочинних 
груп характеризуються високим кримінальним професіоналіз-
мом, вузькою спеціалізацією. Зокрема, «класична» структура 
організованого злочинного об’єднання представлена: лідером, 
який керує угрупованням, підтримує порядок і здійснює розпо-
діл доходів; помічники лідера, які користуються авторитетом, 
збирають інформацію для керівника, передають його розпо-
рядження підлеглим, виконують функції консультантів; вико-
навці, які є рядовими членами злочинного угруповання, без-
посередньо здійснюють злочинні операції [2, с. 6; 15, с. 152]. 
Як приклад, у структурі організованого злочинного об’єднання 
досить часто функціонують розвідувальні, інформаційні, ана-
літичні, технічні й охоронні (конспіративні) відділи [15, с. 152].



111

ISSN 2307-1745 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2020 № 48

Висновки. Отже, криміналістична характеристика зло-
чинної спільноти та злочинної організації містить узагальнені 
відомості про типові ознаки ієрархічної структури; розподіл 
функціональних обов’язків між їх учасниками залежно від ролі 
(місця в ієрархії злочинного формування) кожного з них; наяв-
ність і дотримання спільної мети.
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Andriy RUBEL. CRIMINALISTIC CHARACTERIS-
TICS OF CRIMINAL COMMUNITIES AND CRIMINAL 
ORGANIZATIONS

In the article has been emphasized that the creation, 
management of a criminal community or criminal 
organization, as well as participation is a manifestation 
of the activity or inaction of an association of persons. It 
has been emphasized that in the case of characterization 
of the person of the offender who commits a criminal 
offense under Art. 255 of the Criminal Code of Ukraine, 
it is important to identify features that characterize, first, 
the criminal community or criminal organization as 
a “collective” subject of a criminal offense, and, secondly, 
a member of a criminal association as an “individual” 
subject of illegal activities. It has been established that 
the forensic characteristics of a criminal association include 
criminal law features that define the group as a criminal 
community or criminal organization, and features that 
determine their structure and direction. Typical features 
of criminal communities and criminal organizations have 
been singled out and characterized. It has been established 
that criminal associations, such as criminal organizations or 
criminal communities, are organized, which is expressed in 
a clear hierarchical structure with the division of functional 
responsibilities between their members depending on 
the role (place in the hierarchy of criminal formation) of each 
of them. In this case, these groups are formed and function 
to commit criminal offenses, which means that all members 
of a criminal organization or criminal community pursue 
a common goal, which is developed and “approved” by 
the leadership of such an association. However, the unity 
and commonality of the activities of a criminal community 
or criminal organization are ensured by the consolidation 
and strict, strict adherence to established rules of conduct. 
In other languages, all members of a criminal group must 
be disciplined and not violate established rules of conduct 
to prevent arbitrariness and hierarchy violations. This, 
in turn, is possible if the members of the criminal group 
are overwhelmingly permanent, understand their tasks, 
the system of “punishment-incentives” and are interested 
in not exposing the criminal community or criminal 
organization. It has been noted that an important feature 
of criminal organizations or criminal communities is that 
they are created and operate using the developed mechanism 
of protection against exposure, ie with the “support” 
of existing corrupt connections.

Key words: creation, management of a criminal community 
or criminal organization, as well as participation in it, forensic 
methodology, forensic characteristics, criminal association, 
criminal group, the mechanism of a criminal offense.


